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D
et amerikanske ana-

lyseinstitut Gartner

er i en undersøgelse

kommet frem til, at

inden for det første år

efter køb går 15 pro-

cent af bærbare com-

putere i stykker. Undersøgel-

sen siger ikke noget om,

hvorfor så stor en del af de

bærbare fejler, men har du

blot en gang smidt din com-

puter ned i den almindelig

rygsæk, så er du en del af

forklaringen.

Bærbare computere skal

behandles pænt, når de er

med på farten, for de har det

rigtig dårligt med stød og

bump. Harddisken lider

nemt overlast, men heller ik-

ke skærmen har godt af, at

computeren smides om-

kring. Du bør derfor investe-

re i en taske til formålet – en

taske der er polstret og be-

regnet til at transportere den

bærbare.

Vi har kigget på fire tasker

og specielt på, om de yder

computeren den fornødne

beskyttelse. Men vi har også

haft et blik på, om der i ta-

sken er plads til skolebøger,

kabler med videre – og så

skader det jo ikke, at tasken

ser godt ud. Alle de testede

tasker er beregnet til compu-

tere med en skærmstørrelse

på maksimalt 15 tommer.

Rygsækken til 
din computer
24timer tester fire computertasker

THOMAS BERGER

Webside: www.logitech.dk

Pris: 799 kr.
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FUNKTIONER: Bagrummet

levner fin plads til papirer

med mere, mens frontrum-

met er stort og indrettet

med masser af lommer.

Kunststofoverfladen beskyt-

ter mod vådt vejr.

BESKYTTELSE: Computeren

befinder sig trygt i centrum

af tasken i et foret rum, der

yder god beskyttelse langs si-

derne og bunden. Hvis com-

puteren sad tæt mod ryg-

gen, ville vægtfordelingen

være bedre.

DESIGN: Det kulsorte ydre

og knaldrøde indre er frækt

at se på, og det futuristiske

look er utraditionelt i en

computertaske. Dog savnes

der side- og yderlommer.

KONKLUSION: Designmæs-

sigt er Logitech sluppet godt

fra tasken, om end det visu-

elle spring til en skildpadde

ikke er langt – men pyt, blot

computeren ligger godt be-

skyttet i taskens indre. 

Logitech Kinetik
15.4 Backpack

Webside: www.crumpler.dk

Pris: 1.095 kr.
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FUNKTIONER: Tasken er

spækket med lommer og fi-

ne detaljer som tredje ben,

når den skal på ryggen,

stænkklapper, god skulder-

rem, og så er den vand- og

smudsafvisende.

BESKYTTELSE: Computeren

ligger i sin egen forede mini-

taske inde i selve tasken,

hvor den er godt beskyttet.

Lidt ekstra foring og måske

afstivning af den indre taske

ville ikke have skadet.

DESIGN: Design og materia-

levalg er lækkert og signale-

rer alt andet end nørd. Plad-

sen er lidt trang, så skal der

bøger med, anbefaler vi den

større Sticky Date taske.

KONKLUSION: Gode materia-

ler, høj håndværksmæssig

kvalitet, god indretning og

et flot design placerer tasken

i førerfeltet. Men du får selv-

følgelig også lov at betale for

at se smart ud.

Cheesy Disco

Webside: www.trust.com

Pris: 225 kr.
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FUNKTIONER: Består af to

store rum med den bærbare

placeret tæt på ryggen. Ri-

geligt med lommer indven-

digt og udvendigt. Tasken er

for slatten til at sidde or-

dentligt.

BESKYTTELSE: Computeren

fastspændes med en enkel

rem i sit eget kun let forede

rum. Maskinen er modtage-

lig for stød fra alle ledder og

kanter. Man kan ligefrem

høre den ramme jorden, når

tasken stilles.

DESIGN: Dette er rendyrket

funktionalitet på ryggen

uden lækre detaljer eller lig-

nende. Den er ganske enkelt

grim og ser billig ud. Vand-

tæt har tasken aldrig været.

KONKLUSION: Hvis man ik-

ke påtænker at bruge tasken

til transport af den bærbare,

så er den både billig, rum-

melig og grim at se på. Som

computertaske yder den ik-

ke nok beskyttelse.

Trust Notebook
Backpack BG-4500p

Webside: www.umates.com

Pris: 493 kr.
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FUNKTIONER: Der er blevet

plads til fine detaljer som

gummi under taskens bund,

så indholdet ikke bliver vådt

nedefra, reflekser og et

regnslag.

BESKYTTELSE: Den bærbare

er placeret forsvarligt i en

hårdt polstret lomme, der

’svæver’ i tasken, så maski-

nen ikke rammer bunden.

Det er ubetinget den taske,

der yder bedst beskyttelse.

DESIGN: Meget traditionel

og udført i gode solide mate-

rialer, men samtidig også

kedelig. Computerlommen

fylder meget i tasken.

KONKLUSION: Mangler sex

og spræl, men man kan væ-

re 100 procent sikker på, at

den bærbare computer kom-

mer sikkert frem. 

Umates LiteUp
BackPack

Tidligere anbefalinger

Creative Zen Vision:M
http://dk.europe.creative.com
Pris: 2.400 kr.
Den solide, lidt kedelige medieafspiller

som henvender sig til dig, der prioriterer

teknisk kvalitet og god lyd over design.

Medieafspiller
Logitech G15 Gaming Keyboard
www.logitech.dk
Pris: 590 kr.
Ekstremt funktionelt, lettilgængeligt og af

rigtig god kvalitet. Et virkelig godt spilta-

statur til en fornuftig pris. 

Tastatur
Jabra JX10
www.jabra.dk
899 kr.
Headsettet har det hele. Lækkert design,

nemt at bruge, god lyd og med understøt-

telse for en bred vifte af funktioner.

Headset
Cyber-shot DSC-W90
Webside: www.sony.dk
Pris: 2.149 kr.
Solidt og lommevenligt. Nemt at betjene,

indbygget fotobehandling og god billed-

kvalitet. Vores kamerafavorit til ferien.

Digital-kamera
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